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Inledning

Verksamhetsplanen ska:

→ Tydliggöra målformulering.

→ Tydliggöra kopplingen mellan förvaltningsövergripande fokusområde 2021/2022 och områdets gemensamma-

och enhetens prioriterade målområde för läsår 2021/2022.

→ Tydliggöra organisation, förutsättningar och riktning för utbildning och undervisning.

→ Bidra till gemensam grundtanke och inriktning.

→ Skapa en helhetsbild för prioriterade målområden.

Prioriterade målområden i verksamhetsplanen utgör även grunden för de verksamhetsnära lönekriterierna 2022 

och har därmed inflytande på såväl individnivå som enhetsnivå.  



Förutsättningar för uppdraget

Alla pedagoger

3 september

Planeringsdag

Alla pedagoger

4 februari

Utvecklings- och 
Avstämningsdag

Alla Pedagoger

20 maj

Utvärderingsdag 
SKA läsår 
2021/2022

Arbetslagen

Blockmöte

2 tim./3:e 
vecka

Schemalagt

Processgrupper

Reflektionstid

2 tim./vecka

Schemalagt

Enskild 
pedagog

Planeringstid

1 tim./vecka

Schemalagt

Mixade grupper

Pedagogisk
Utvecklingstid

1 tim./månad 

Ligger utanför 
schema

Arbetslags

Chat

var 

8-9:e vecka



Vision 2030

Kommunövergripande mål Ystads kommun.



Mål- Förvaltningsövergripande

Läsår 2021/2022

Läsår 2020/2021

Läsår 2018/2019

Bedömning

Läsår 2019/2020



Fokusområden Parkens förskola
Läsår 2021/2022 

Fokusområde Målsättning Önskad effekt Aktiviteter som alla ska 

tillämpa i barngruppen

Stöd för förskolläraren och 

arbetslaget

Bedömning.

Lpfö18 avsnitt 2.6.
Alla som ingår i arbetslaget ska 

utifrån sina roller genomföra 

utbildningen i enlighet med de 

nationella målen och undersöka 

vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att förbättra 

utbildningen och därmed öka 

måluppfyllelse.

Syfte med utvärdering är att få 

kunskap om hur förskolans 

kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så 

att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling 

och lärande. Det handlar ytterst 

om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna 

bedöma om arbetet sker i 

enlighet med målen och 

undersöka vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att 

leka, lära, utvecklas, känna sig 

trygga och ha roligt i förskolan. 

Det är analyserna av 

utvärderingens resultat som 

pekar ut väsentliga 

utvecklingsområden.

100% av förskollärarna och 

arbetslagen ska kunna 

bedöma sina egna 

undervisningsmetoder 

utifrån att de ser en 

progression i barns lärande.  

Att pedagogerna gör 

bedömningar som leder 

till ökad 

undervisningskvalitet. 

Att pedagogerna ser hur 

bedömning är ett verktyg 

för ökad 

undervisningskvalitet. 

Att pedagoger kan 

utvärdera undervisningen 

mot Lpfö18. 

Undervisning och utbildning utgår 

ifrån målstyrda processer.

Dokumentationen ligger till grund 

för systematiska reflektioner och 

den pedagogiska processen.

Resultat av systematisk 

uppföljning, analys och 

utvärdering ligger till grund för 

fortsatt riktning.

BRUK skattningen ska finnas

med som punkt på dagordningen 

för blockmöten och avstämning 

gör kontinuerligt.

3/9 Utgångsvärde:  

→ BRUK: 1.1 och 3.6

4/2 Avstämning:

→ BRUK: 1.1 och 3.6

20/5 Resultat:

→ BRUK: 1.1 och 3.6

Projektplan Förskolan SKA.

Undervisningsstrategier i förskolan: 

planera lärandet | Förskoleforum

(forskoleforum.se)

Undervisningsstrategier i förskolan: 

utvärdera lärandet | Förskoleforum

(forskoleforum.se)

”Hitta Språket” ”Hitta Matematiken”
https://www.skolverket.se/undervisning/fors

koleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen

https://forskoleforum.se/artiklar/undervisningsstrategier-i-forskolan-planera-larandet
https://forskoleforum.se/artiklar/undervisningsstrategier-i-forskolan-utvardera-larandet
https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen


Fokusområden Parkens förskola
Läsår 2021/2022 

Fokusområde Målsättning Önskad effekt Aktiviteter som alla ska 

arbeta med i barngruppen

Stöd för 

pedagogen/arbetslagens 

genomförande

Språk och 

Kommunikation
Lpfö18 avsnitt 2.2.
Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla:

Förmåga att använda och förstå 

begrepp, se samband och 

upptäcka nya sätt att förstå sin 

omvärld, 

Förmåga att skapa samt förmåga 

att uttrycka och kommunicera 

upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer 

som bild, form, drama, rörelse, 

sång, musik och dans, 

Intresse för berättelser, bilder och 

texter i olika medier, såväl digitala 

som andra, samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka, ifrågasätta 

och samtala om dessa, 

Ett nyanserat talspråk och 

ordförråd samt förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra i olika 

sammanhang och med skilda 

syften, 

Intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och hur de 

används för att förmedla budskap.

100% av barnen besitter vid 5-

års ålder förväntade 

åldersadekvata språkliga 

färdigheter för att kunna 

beskriva, berätta, lyssna och 

samtala, kommunicera med 

symboler och enstaka 

bokstäver samt urskilja ord 

och språkljud.

Varje barn ska utmanas utifrån 

sin nivå.

Att varje barn ska utveckla 

självständighet och tillit till 

sin egen förmåga.

Att varje barn ska utveckla 

förmågan till att 

kommunicera upplevelser, 

tankar och erfarenheter.

Att varje barn ska utveckla 

förmåga att använda och 

förstå begrepp och

symboler.

Att undervisning och 

utbildning präglas av en 

kommunikativ lärmiljö.

Arbeta med ord och begrepp i 

alla processer/projekt.

Arbeta med öppna frågor-

stimulera till att beskriva, 

reflektera och argumentera. 

Arbeta med olika uttrycksformer; 

drama, digitalt, musik, bild, film 

för att förstärka språket.

Arbeta för att uppmuntra intresse 

och nyfikenhet för bokstäver och 

symboler.

Förstärka det talade ordet med:

• Fysiskt föremål 

• Bilder

• Bildschema

• TAKK

• Aktiviteter som stimulerar till 

kommunikation.

3/9 Utgångsvärde:  

→ BRUK: 1.1 och 3.6

4/2 Avstämning:

→ BRUK: 1.1 och 3.6

20/5 Resultat:

→ BRUK: 1.1 och 3.6

Utgå från målstyrd process

Kollegial feedback på arbetslagens 

pedagogisk process                  .

YK Handlingsplan i svenska och 

svenska som andra språk.

Ann S Philgren: ”Undervisning i 

förskolan.”

Ann S Philgren: ”Läsa, skriva och 

räkna i förskolan”

Anette Klang Jensen

Ann S. Pihlgren

”Undervisnings-

STRATEGIER i förskolan.”



Fokusområden Parkens förskola
Läsår 2020/2021 

Fokusområde Målsättning Önskad effekt Aktiviteter som alla ska arbeta 

med i barngruppen

Stöd för genomförande

Matematik

Lpfö18 avsnitt 2.2
Förskolan ska ge varje 

barn förutsättningar att 

utveckla:

Förmåga att använda 

matematik för att 

undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar 

av egna och andras 

problemställningar, 

Förståelse för rum, tid och 

form, och grundläggande 

egenskaper hos mängder, 

mönster, antal, ordning, 

tal, mätning och 

förändring, samt att 

resonera matematiskt om 

detta, 

Förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och 

använda matematiska 

begrepp och samband 

mellan begrepp. 

Att 100% av barnen vid 

övergången till 

förskoleklassen har 

grundläggande matematiska 

färdigheter för tid, riktning, 

samband, form, storlek, 

mängd mönster, antal, 

ordning, tal, mått, förändring 

och problemlösning.

Att varje barn ska utmanas 

utifrån sin nivå.

Att varje barn utvecklar 

intresse för grundläggande 

matematik.

Att varje barn får möta 

matematik som utvecklar och 

utmanar deras lek och 

erfarenheter.

Att matematiken realiseras så 

att det blir begripligt, tillgängligt

och väcker intresse för varje 

barn.

Att undervisning och utbildning 

präglas av en lärmiljö som 

stimulerar till samtal och 

tankeutbyten, logiskt tänkande 

och problemlösning

Arbeta med matematiska ord och

begrepp i alla processer och projekt.

Arbeta med öppna frågor- stimulera till att 

beskriva, reflektera och argumentera. 

Arbeta med olika uttrycksformer; drama, 

musik, digitala verktyg, bild, film för att 

omvandla abstrakta matematiska 

begrepp till konkreta upplevelser.

Initiera och uppmuntra intresse och 

nyfikenhet för problemlösning, former, 

siffror, matematiska begrepp och tecken.

Förstärka det talade ordet med:

• Fysiskt föremål 

• Bilder

• Bildschema

• TAKK

• Aktiviteter som stimulerar till 

problemlösning, orientering, 

klassificering, storlek tankeutbyten och 

samtal.

3/9 Utgångsvärde:  

→ BRUK: 1.1 och 3.6

4/2 Avstämning:

→ BRUK: 1.1 och 3.6

20/5 Resultat:

→ BRUK: 1.1 och 3.6

Utgå från målstyrd process

Kollegial feedback på arbetslagens 

pedagogisk process                  .

YK Handlingsplan i matematik

Ann S Philgren: ”Undervisning i 

förskolan.”

Ann S Philgren: ”Läsa, skriva och 

räkna i förskolan”

Anette Klang Jensen & Ann S. Pihlgren

”Undervisnings- STRATEGIER i 

förskolan.” 

Camilla Björklund & Hanna Palmér

Matematikundervisning i förskolan.


